
 

Debreceni Csokonai Színház  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  
festő-és kárpitostár 

  
díszletfestő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Határ út 1/c.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A díszleteknek megfelelően irányítás mellett készíti a színpadra kerülő díszletek, bútorok 
kasírozó munkáit.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Szakmunkásképző intézet, festő-mázoló,  

Elvárt kompetenciák:  



         Rajzkészség, rugalmasság, önálló és csapatmunkában való részvétel, 
agyagismeret.,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

         kézügyesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 
kinevezés esetén erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Csokonai Színház címére történő 

megküldésével (4024 Debrecen, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MU/88/2015 , valamint a 
munkakör megnevezését: díszletfestő.  

         Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta, Hajdú-Bihar megye, 4024 
Debrecen, Kossuth utca 10. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát a Csokonai Színház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 21.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Csokonai Színház honlapja - 2015. augusztus 31. 
         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. augusztus 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon 
szerezhet.  
 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  
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